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DEMOPROEFVELDEN GEWASBESCHERMING
BOS- EN SIERBOOMKWEKERIJ
Naar jaarlijkse gewoonte werden eind juni/begin juli de geleide bezoeken aan de demoproefvelden
gewasbescherming in de boomkwekerij georganiseerd. Het bezoek op 22 juni aan de
demoproeven die aangelegd zijn in het bosgoed van de bedrijven J. Schoonbaert en Y. Van Acker te
Waardamme-Oostkamp konden rekenen op een kleine 60 geïnteresseerden. In de
sierboomkwekerij waren op 10 juli een 45-tal geïnteresseerden aanwezig op de demoproeven
aangelegd op de bedrijven D. & B. Waelkens (Zulte), P. De Waele (Waregem), N. De Meester
(Waregem), S. Dewulf (Bavikhove).
%HKDOYHGHVSHFLʖHNHGHPRSURHIYHOden inzake gewasbescherming kwamen tijdens beide demonamiddagen
nog een aantal andere thema’s aan
bod. Bij de bosboomkwekerij betrof
het een toelichting door PCS-medewerkster Verónica Diaz bij de bemestingsproef die aanligt in beuk op
het bedrijf Schoonbaert. Dhr. Patrick
Verstegen (VLM) gaf een uiteenzetting
over het nieuwe MAP en had daarbij
VSHFLʖHNHDDQGDFKWYRRUGHJHZLM]LJde reglementering inzake indeling in
focus/niet-focusbedrijven, nitraatresidubepalingen en -evaluatie en de
fosfaatbemestingsnormen die vanaf
2016 gekoppeld zullen worden aan de
‘fosfaatbeschikbaarheidsklasse’ waarin de individuele percelen ingedeeld
zullen worden.
Tenslotte lichtte mevr. Marian Van Den
Bossch (Departement Landbouw &
Visserij) het gewijzigde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid toe, waarbij,
sinds 1 januari 2015 ook siertelers-boomtelers sterker bij betrokken
zijn. Tijdens de demonamiddag in de
sierboomkwekerij zette mevr. Katrien Nijs (Departement Landbouw en
Visserij) uiteen hoe de vernieuwde regeling in verband met de aanvraag en
uitvoering van de agromilieumaatregel
‘mechanische onkruidbestrijding’ in
elkaar zit. Liesbet Van Remoortere
(PCS) gaf vanuit haar expertise als
verantwoordelijke voor het Waarneming- en Waarschuwingssysteem

boomkwekerij een toelichting over de
geïntegreerde aanpak van de voornaamste ziekten en plagen in beuk.
Welke spuitdoppen er allemaal op de
markt zijn, hun voornaamste karakteristieken en het optimale gebruik
ervan bij de verschillende spuitsystemen die in de boomkwekerij gebruikt
worden, was onderdeel van een uiteenzetting door ondergetekende.
Centraal tijdens de demonamiddagen
stonden natuurlijk de demoproeven
gewasbescherming die aanlagen in
een ruim assortiment van bos- en
sierboomgewassen. Dhr. Yvan Cnudde

Sierteelt&Groenvoorziening 13 • 15 augustus 2015

(Departement Landbouw en Visserij) gaf hierbij deskundige toelichting. Inzake onkruidbestrijding in de
sierboomkwekerij lag de nadruk op
onkruidbestrijding.
Dit omvatte:
1. een screening van bodemherbiciden
over een assortiment containerplanten;
2. evaluatie van de mogelijkheden voor
de behandeling van de ondergrond
van het containerveld met bodemherbiciden voor het uitzetten van de
planten;
3. een screening op bodemherbiciden
in Erica gracillis;
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tot maximaal 1 toepassing gedurende
24 maanden. M.a.w., slechts 1 op de
2 teeltjaren kan op hetzelfde perceel
Eloge ingezet worden.

strijding aangelegd:
1. in verse aanplant,
2. op zaaibedden en
3. op bovenstaande onkruiden in het
vroege voorjaar.

4. evaluatie onkruidbestrijdingsmogelijkheden in veredelde gewassen na
uitplant in P9-pot in volle grond;
5. bestrijdingsmogelijkheden van akkerviooltje in vooropkomst;
6. bestrijdingsmogelijkheden van bovenstaande winteronkruiden.
In de bosboomkwekerij werden er in
2015 demoproeven inzake onkruidbe-

Afgelopen jaar lag er in Crateagus en
Acer campestre, geteeld als bosgoed,
een zeer ruime proef inzake witziektebestrijding aan.
Daarnaast werden in een diverse
bosgoedteelten, een aantal ‘nieuwe’
bladgraminiciden getest inzake hun
gewasveiligheid. Insteek hierbij is dat
het aantal beschikbare middelen om
YRRUDOHIʖFLQWVWUDDWJUDVWHEHVWULMden in de nabije toekomst sterk zullen
dalen …
Zo zijn er de handelsproducten op
basis van de actieve stof tepraloxydim,
nl. Aramo en Tanagro, die een mooi
werkingsspectrum bieden, inclusief
de bestrijding van straatgras. Jammer
genoeg wordt de erkenning van deze
producten ingetrokken en geldt er nog
een opgebruikperiode tot 30 november
2016.
Bij de hernieuwing van de erkenning
van Eloge werd niet alleen de maximale dosis beperkt tot bv. 1 l/ha voor de
bestrijding van straatgras, maar werd
de behandelingsfrequentie beperkt

Vandaar de prioritaire aandacht binnen deze demoproefveldwerking voor
dit knelpunt. Een aantal bladgraminiciden, erkend in België in bv. akkerbouwgewassen, met een gekende
HIʖFLQWHZHUNLQJRSJUDVVHQLQFOXsief straatgras, werden getest op hun
gewasveiligheid in een aantal boomkwekerijgewassen. Het Proefcentrum
voor Sierteelt evalueert de gewasveiligheid van dezelfde middelen in
knolbegonia en chrysant. Hierdoor kan
op korte termijn, indien de gewasveiligheid in alle proeven voldoende is,
hopelijk een ruime sierteelterkenning
voor deze nieuwe middelen bekomen
worden !
De resultaten van de demoproeven
zullen gepresenteerd worden op de
wintervergaderingen van de verschillende bedrijfsgilden.
Informatiebrochures die tijdens deze
demonamiddagen ter beschikking gesteld werden, zijn nog te bekomen via
Pascal.Braekman@lv.vlaanderen.be. Q

UITNODIGING

HOE EROSIE AANPAKKEN IN DE SIERBOOMKWEKERIJ
donderdag 3 september 2015 - 18.30 u - 20.30 u
Bedrijf De Moor John
*eraardberJsesteenweJ ,  2oster]ele te velde
woensdag 9 september 2015 - 18.30 u - 20.30 u
Bedrijf Heyeveld
aIrit nr.  - (, 7onJeren (te velde)
Programma
18.15u Ontvangst
18.30u Verwelkoming
Dhrn. J. De Moor & L. Peters
Dhr. P. Braekman (Dept. Landbouw en Visserij
18.40u Huidige reglementering inzake erosiebestrijding
in sierteeltgewassen
Dhr. H. Hernalsteen (Dept. Landbouw en Visserij)
19.00u Bron- en effectgerichte erosiemaatregelen
Dhr. K. Vandaele (land-en-water.be)
19.30u Sectordiscussie haalbaar- en inpasbaarheid
maatregelen
Dhr. P. Braekman (Dept. Landbouw en Visserij)

Inschrijving
Deelname is gratis, maar gelieve in te schrijven via
henkie.rasschaert@lv.vlaanderen.be tegen 2 september as.
Er wordt stipt gestart. Gelieve tijdig aanwezig te zijn !
Meer info
Pascal Braekman (Dept. LV)
• tel. 09/276.28.43
• www.vlaanderen.be/landbouw
$lle voorlichtinJsactiviteiten van het Departement Landbouw & Visserij
vindt u op www.vlaanderen.belandbouwaJenda.

20.30u Slot
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